
Τεστ Τροφικής Δυσανεξίας με Βιοανάδραση
TEΣT ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Με το SCIO Test
Η δική μας διαδρομή προς την Υγεία, την καλή Φόρμα και την Ευεξία
Πρωτεύων στόχος μας: η Ευεξία σας
Έχοντας αυτό σαν κυρίαρχο σύνθημα αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα διατροφής που 
σας  καθοδηγεί  στη  διατήρηση  της  καλής  σας  υγείας  ή  και  στην  ανάρρωση  από 
κάποιες παθήσεις.
Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός
Οι περισσότεροι έχουμε υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο διατροφής. Τρεφόμαστε 
όπως έχουμε διδαχθεί και συνηθίσει. Στην πορεία του χρόνου, κάποιες ίσως φορές, 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο οργανισμός μας δεν είναι ικανοποιημένος από τη διατροφή 
μας.  Όλοι  μιλούν  για  υγιεινή  διατροφή  αλλά  ο  οργανισμός  μας  θα  είναι 
ικανοποιημένος  μόνο  όταν  σχεδιάσουμε  το  δικό  μας προσωπικό πρόγραμμα 
διατροφής και το εφαρμόσουμε.
Η διατροφή δεν είναι μόνο θέμα γεύσης
Υπάρχουν  τρόφιμα  που  δεν  ανεχόμαστε  και  ενδεχομένως  να  μας  προκαλούν  και 
κάποια ασθένεια ή σύμπτωμα ακόμα και να μας παχαίνουν.     Υπάρχουν αρκετά τέτοια 
τρόφιμα  τα  οποία  μάλιστα  είτε  μας  αρέσουν  ιδιαίτερα,  είτε  ανήκουν  στη  γενική 
κατηγορία των τροφών που θεωρούνται υγιεινές.
Οδηγός εξατομικευμένης διατροφής
Υπάρχουν  πολλές  απόψεις  για  τη  σωστή  διατροφή  και  αρκετές  εκ  διαμέτρου 
αντίθετες. Το πρόγραμμα διατροφής με το SCIO –     test     αποτελεί έναν εξατομικευμένο 
οδηγό, που σας δείχνει τι μπορείτε να φάτε, ώστε να διατηρείστε και να φαίνεστε 
υγιείς.  Το  τεστ συμπληρώνεται  από τις  κατάλληλες διατροφικές συμβουλές και  η 
επαγγελματική μας εμπειρία μαζί με το ιστορικό σας, σας βοηθούν να βρούμε την 
καταλληλότερη για σας προσωπική διατροφική προσέγγιση.
Με τη βοήθεια του πιο αξιόπιστου και αποτελεσματικού test Τροφικής Δυσανεξίας 
SCIO  test δίνουμε  τέλος  στο  πρόβλημα  βάρους  ,   στην  κατακράτηση  υγρών,  στα 
πρηξίματα,  τα  φουσκώματα,  την  κυτταρίτιδα  κ.α. Δίνουμε  τέλος  στην  αίσθηση 
κούρασης  ,  κόπωσης  και  κακής  διάθεσης. Δίνουμε  τέλος  σε  πολλά  προβλήματα  
υγείας που δεν το ξέρουμε αλλά μπορεί να οφείλονται στην διατροφή μας.
Ο  καθένας  μας  έχει  διαφορετικό  τρόπο  πέψης  και  απορρόφησης  των  
τροφών. Κάποια τρόφιμα, διαφορετικά για τον καθένα, δεν διασπώνται ή διασπώνται 
ελάχιστα  με  αποτέλεσμα  να  μην  απορροφώνται  παραμένοντας  στο  έντερο  χωρίς 
κάποια αξία για τον οργανισμό.



Μικροσκοπικές  ποσότητες  αυτών  των  τροφών  περνούν  μέσω  αντίστοιχα 
μικροσκοπικών κενών του βλεννογόνου του εντέρου και έρχονται σε επαφή με το 
ανοσοποιητικό  σύστημα,  σε  μεγάλες  συγκεντρώσει,  που  αναγνωρίζει  αυτές  τις 
τροφές ως εχθρικές και δημιουργεί αντισώματα όπως κάνει και με τα μικρόβια.
Οι  ειδικές ανοσοσφαιρίνες IgG συνδέονται  με  τις  πρωτεΐνες  των  τροφών  αυτών 
σχηματίζοντας ανοσοσυμπλέγματα, που πρέπει να αποβληθούν από τον οργανισμό.
Αποτέλεσμα  της  συνεχούς  επαγρύπνησης  του  ανοσοποιητικού  συστήματος  χωρίς 
πραγματικό λόγο είναι η εξασθένησή του.
Με αποτέλεσμα:

• υψηλό κίνδυνο μολύνσεων
• αυξημένη πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων
• καρδιολογικά ή κυκλοφορικά προβλήματα
• υπερβάλλον βάρος και παχυσαρκία
• εύκολη άνευ λόγου κόπωση και κακοδιαθεσία.

Το      τεστ αντίδρασης έναντι των τροφών  
Οι συχνότητες των τροφών εισάγονται στον οργανισμό και ο Οργανισμός απαντά 
δίνοντάς  μας  πίσω  την  ένταση  της  αντιδραστικής  απάντησης  σε  αυτή  την 
συγκεκριμένη τροφή
Διατροφολογική Προσέγγιση
Ο  θεραπευτής  και  σύμβουλος  του  SCIO  test,  σας  παρέχει  το  εξατομικευμένο 
διατροφολογικό σας πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα του τεστ.
Προσωπική εμπειρία
Η απόκτηση προσωπικής πια εμπειρίας, με την εφαρμογή των κανόνων υγείας που 
σας προτείνει το τεστ, σας οδηγεί σε ένα νέο δρόμο διατροφής και ευεξίας
Το φάρμακό σου είναι η τροφή σου (Ιπποκράτης)
Είναι απλό και εύκολο να κάνετε το τεστ.

• 2-3 μέρες πριν την συνεδρία τρώτε λίγο και από όλες τις τροφές
• Κατά  τη διάρκεια της συνεδρίας 12 ηλεκτρόδια εφάπτονται στο δέρμα για  

να μετρηθούν αντιδράσεις
• Μετά  από  10  λεπτά  η  διαδικασία  μέτρησης  έχει  ολοκληρωθεί  και  

ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα
• Το τεστ πρέπει να επαναλαμβάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του θεραπευτή  

σας.

Kβαντική Βιοανάδραση – Βιοσυντονισμός



    !Γίνετε αρχιτέκτονες του εαυτού σας  
  μ  !Ανακαλύψτε τη δύνα ή σας

Για  όσους  ενδιαφέρονται  για  την  αγορά  του  μηχανήματος  δωρεάν  σεμινάρια  και 
προσφορές για επαγγελματίες υγείας!
Τι  είναι  το  Quantum  SCIO  –  INDIGO;
Το  SCIO  –  INDIGO  είναι  ένα  εξεζητημένο  και  υπέρ-εξελιγμένο  μηχάνημα  βίο-
μέτρησης,  βίο-ανάλυσης,  βίο-ανίχνευσης  και  επιστροφής  (βίο-ανάδρασης)  στον 
οργανισμό  κβαντικών  (ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων).  Με  αυτό  τον  τρόπο  ο 
οργανισμός μας συντονίζεται (βιοσυντονισμός) και εξισορροπείται με αποτέλεσμα να 
έχουμε θεραπεία σε κυτταρικό και οργανικό επίπεδο, σε σώμα, νου και συναίσθημα . 
Είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο γιατί βασίζεται σε συμπαγής επιστημονικές 
βάσεις. Ενσωματώνει ένα σύστημα που μετράει τις συχνότητες του εγκεφάλου αλλά 
και όλου του σώματος (Body scan) και με ένα δυνατό λογισμικό μεταφράζει, αναλύει 
και επιστρέφει θεραπευτικά πεδία πίσω στον οργανισμό δίνοντας την δυνατότητα σε 
θεραπευτή και θεραπευόμενο να παρακολουθούν τρισδιάστατα την όλη διαδικασία 
στην οθόνη υπολογιστή!
ΓΙΑ:

• Αντιμετώπιση προβλημάτων Υγείας σε οξείες ή χρόνιες παθήσεις.
• Σωματική Ευεξία και Δυναμική Υγεία
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
• Ανακούφιση από αλλεργίες, αυτοάνοσα και ημικρανίες
• Απαλλαγή από τη χρόνια κόπωση
• Αντιμετώπιση των ελεύθερων ριζών και του γήρατος
• Πρόληψη από ασθένειες
• Νοητική διαύγεια και ενίσχυση υης συγκέντρωσης και της μνήμης
• Αντιμετώπιση ψυχικών και ψυχοσωματικών προβλημάτων
• Ψυχική ισορροπία
• Απαλλαγή από κατάθλιψη και φοβίες
• Συναισθηματική απεμπλοκή
• Μείωση του στρες και του άγχους
• Ανίχνευση της έλλειψης βιταμινών, ιχνοστοιχείων και μετάλλων
• Έλεγχος του βάρους και μείωση της βουλιμίας
• Ενεργοποίηση του μεταβολισμού
• Και πολλά άλλα ακόμα

Βασισμένο στις  ανακαλύψεις και τη θεωρία γνωστών ερευνητών, όπως ο Volta,  o 
Ambere, o Ohm, o Einstein, o Becker, o Priori, o Beardall και άλλοι, ο Dr. William 
Nelson  και  μια  ομάδα  ειδικών  επιστημόνων  από  τη  ΝΑΣΑ εφάρμοσαν  από  τη 
δεκαετία του΄80 στο διάστημα την τεχνολογία της κβαντικής βιο-ανάδρασης για να 
μπορούν οι αστροναύτες να ελέγχουν το σώμα τους και να αυτό – θεραπεύονται αφού 
ψηλά στο διάστημα δεν υπάρχουν γιατροί, νοσοκομεία ή φαρμακεία. Το πρόγραμμα 
αυτό ονομάστηκε SCENAR. Λειτουργεί μέσω της διέγερσης του εγκεφάλου με ένα 
συνεχώς  μεταβαλλόμενο  ηλεκτρικό  σήμα  που  οδηγεί  το  νευρικό  σύστημα  στην 
παραγωγή νευροπεπτιδίων, τα οποία είναι τα μόρια κλειδιά για την αυτό-ρύθμιση του 
σώματος,  ενεργοποιώντας  το  εσωτερικό  φυσικό  μας  φαρμακείο!  Το  σημερινό 
σύστημα SCIO – INDIGO αποτελεί τη συνέχεια, μετεξέλιξη, βελτίωση και επέκταση 
του αρχικού αυτού προγράμματος της ΝΑΣΑ.



Ενοποιεί  και  παντρεύει  την  επιστήμη  των  μαθηματικών,  της  κβαντικής  φυσικής, 
βιοφυσικής,  βιοχημείας,  την  ηλεκτρονική,  τον  υπολογιστικό  προγραμματισμό,  τη 
θεωρία του χάους κ.α. Ανιχνεύοντας δίνει όλες τις πληροφορίες αλλά και τη θεραπεία 
που  χρειάζεται  ενσωματώνοντας  στο  λογισμικό  του  και  εφαρμόζοντας  θεραπείες, 
όπως  Φυσική  Ιατρική,  Βοτανοθεραπεία  και  ενεργειακές  θεραπείες,  όπως 
Ομοιοπαθητική,  Βελονισμό,  Χειροπρακτική,  Δυναμική-  ενεργειακή  Ιατρική, 
Ψυχολογία,  Αρωματοθεραπέια,  Ρεφλεξολογία,  Ανθοθεραπεία,  Χρωματοθεραπέια, 
Νευρογλωσσικό  Επαναπροσδιορισμό,  Βιοσυντονισμό,  Βίο-ανάδραση,  και  πολλές 
άλλες  φυσικές  και  εναλλακτικές  θεραπείες.  Μπορεί  να  συνδυαστεί  και  με  την 
Κλασσική Ιατρική για καλύτερη και γρηγορότερη θεραπεία του ασθενούς.
Όπως γνωρίζουμε από την πασίγνωστη εξίσωση Ε=mc2, o Albert Einstein θεμελίωσε 
τη θεωρία της σχετικότητας και τεκμηρίωσε το γεγονός ότι ο άνθρωπος εκτός από 
ύλη ( βιοχημική ταυτότητα) αποτελείται και από ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (βιοφυσική 
ταυτότητα – ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις). Κάθε μεταβολή υγεία στο φυσικό μας 
σώμα,  σε  όργανα  και  ιστούς  συνεπάγεται  και  μια  διαφοροποίηση  στις 
ηλεκτρομαγνητικές  μας  ταλαντώσεις.  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  αλλαγή  στην 
ικανότητα πρόσληψης ουσιών από το κύτταρο, αλλαγή στην επεξεργασία τους με 
αποτέλεσμα  την  παθογένεια.  Κατανοητό  είναι  ότι  όταν  αποκατασταθεί  η 
ηλεκτρομαγνητική αυτή ισορροπία το κύτταρο θα λειτουργήσει φυσιολογικά και σιγά 
σιγά η βλάβη θα αποκατασταθεί!
Επειδή ο οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα με το περιβάλλον του αλληλεπιδρά 
με αυτό ανταλλάσοντας ενεργειακά πεδία που τον επηρεάζουν άμεσα (  εξωτερικό 
stress). Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα ανταλλαγής σημάτων αξιοποιεί το QXCI-SCIO 
–  INDIGO:  Δέχεται  ηλεκτρομαγνητικές  πληροφορίες  από  το  σώμα  ,  μετρά  και 
διορθώνει τις ταλαντώσεις όταν ξεπερνούν τα φυσιολογικά πλάισια και στη συνέχεια 
επιστρέφει και διορθώνει τα διορθωμένα αυτά σήματα στο σώμα (βιο – ανάδραση), 
το οποίο βαθμιαία προσαρμόζεται σε αυτά (βιοσυντονισμός).
Το  σύστημα  αυτό  αποτελεί  πραγματικά  μια  επανάσταση  στην  προσπάθεια 
αποκατάστασης  της  φυσικής  ισορροπίας  του  οργανισμού.  Αναλύει  από  πλευράς 
υγείας,  ανιχνεύει,  αποτυπώνει  και  αναλύει  κρίσιμα  βιομετρικά  δεδομένα,  που  τα 
περισσότερα δεν μπορούν να ανιχνευτούν με μικροβιακές αναλύσεις (π.χ. έλλειψη 
βιταμινών  και  ιχνοστοιχείων).  Διορθώνοντας  τις  ηλεκτρομαγνητικές  ταλαντώσεις 
βοηθάει  στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος,  στην εξουδετέρωση 
των στρεσογόνων παραγόντων, στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών, στην βιο-
ενεργειακή  εξισορρόπηση  του  σώματος  και  επαναφέρει  τον  οργανισμό  στη 
φυσιολογική του κατάσταση.
Μια από  τις  πιο  θεμελιώδεις  επιστημονικές  αλήθειες  του  καιρού  μας  είναι  ότι  ο 
οργανισμός μας είναι ένα σε αλληλεπίδραση ενεργειακό σύστημα νους – σώμα και 
συναίσθημα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Κάθε αλλαγή σε ένα από αυτά τα 
επίπεδα επιφέρει αλλαγή και μεταβολή και στα υπόλοιπα. Το υπερβολικό στρες, η 
στενοχώρια,  οι  συναισθηματικές  διαταραχές  και  άλλοι  στρεσογόνοι  παράγοντες 
ενεργοποιούν προδιαθέσεις για ασθένειες. Το αντίστοιχο συμβαίνει και όταν νοσούμε 
σωματικά, η διάθεσή μας και η ψυχολογία μας αλλάζουν δραματικά και το αντίθετο 
δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Το QXCI – SCIO εντοπίζει βιο-ενεργειακά τι είναι 
αυτό που επηρεάζει το άτομο οργανικά, συναισθηματικά και νοητικά και μέσω της 
κβαντικής βιο -ανάδρασης εξισορροπεί και περιορίζει τους στρεσογόνους παράγοντες 
αποκαθιστώντας και την ψυχική ισορροπία.
Το σύστημα αποτελείται από 2 στοιχεία:



Μια  ειδική  συσκευή  ανίχνευσης  και  επιστροφής  των  ηλεκτρομαγνητικών 
ταλαντώσεων του σώματος, η οποία συνδέεται με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
ένα πολύ προηγμένο πρόγραμμα υπολογιστή που αναλύει, διορθώνει και επιστρέφει 
τα εισερχόμενα ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
Η σύνδεση του συστήματος γίνεται μέσω ζωνών αισθητήρων που τοποθετούνται στο 
μέτωπο, στους καρπούς και τους αστραγάλους. Επειδή το σύστημα είναι ρυθμιζόμενο 
στο βιολογικό επίπεδο και δεν υπάρχουν παρενέργειες, είναι απολύτως ασφαλές.
Μέσα σε 3,5 λεπτά της ώρας το σύστημα μετρά περισσότερα από 150.000.000 bits 
δεδομένων  για  να  μπορέσει  το  πρόγραμμα  να  εντοπίσει  τους  στρεσογόνους 
παράγοντες. Αμέσως μετά με πάνω από 14.000 παραμέτρους περνά στη φάση της βιο 
–ανάδρασης  και  βιο  -συντονισμού.
Ο χρόνος της διασύνδεσης με το σύστημα σε κάθε συνεδρία είναι αντίστοιχος με τη 
σοβαρότητα  του  προβλήματος  που  αντιμετωπίζουμε.  Από  τη  βιοχημική  σας 
ιδιοσυστασία εξαρτάται και ο αριθμός των συνεδριών που θα χρειαστείτε: από 1-2 για 
οξείες περιπτώσεις, 6 συνεδρίες για μέτρια προβλήματα και 10 ή περισσότερες για 
πιο σοβαρά. Αν ανιχνευτεί κάτι σοβαρό το άτομο παραπέμπεται για διάγνωση και το 
ίδιο θα αποφασίσει εφ’ όσον γνωρίζει τη σοβαρότητα του προβλήματός του, εάν θα 
συνεχίσει  τη  θεραπεία  του  με  την  Κλασσική  Ιατρική.  Η  συχνότητα  μεταξύ  των 
συνεδριών συνήθως απέχουν δύο εβδομάδες η μία από την άλλη.
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